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 Andrélon Natuurlijk Puur is een 
nieuwe range met twee product-
lijnen: Zuiver & Zen en Zijdeglans 
& Zen. Lidewei Derksen, brand 
building & brand development 

manager Andrélon: ‘Beide lijnen bestaan uit 
drie producten. A� ankelijk van je haartype 
zijn er verschillende producten relevanter 
voor jou. Heb je vetter haar dan is een anti-
klitspray geschikter dan een conditioner. En 
wil je je haar wat extra voeding geven dan is 
het masker weer iets voor jou. Belangrijk is 
dat beide lijnen bestaan uit producten met 
natuurlijke ingrediënten zoals avocado-olie, 
amandel-olie en groene thee en dat ze heer-

Retail draagt bij aan 
succes Andrélon 
Natuurlijk Puur

lijke ontspannende geuren hebben.’ 
 Bij de introductie in 2013 zijn alle zes de 

producten tegelijk op de markt gekomen. ‘We 
hebben direct voor een brede range gekozen. 
Het gaat om de totale verzorging van je haar, 
en niet alleen om een shampoo.’ 

 Opvallend is het gebruik van de term Zen in 
de benaming. Natuurlijk Puur speelt in op de 
trend naar natuurlijke ingrediënten, maar ook 
op de behoefte aan ontspanning. ‘We hebben 
allemaal een druk leven, waarin veel mensen 
behoefte hebben aan momenten om tot rust 
te komen. Dat is het zen-element. De gekozen 
geuren werken mee in die ontspannende 
werking. Veel mensen ontspannen pas als ze 
onder de douche staan, en daar sluit de range 
op aan.’ 

De introductie van Andrélon 
Natuurlijk Puur is opmerkelijk. 
Een range bestaande uit twee 
productlijnen met elk drie 
producten, in één keer op 
het schap. Maar de retail 
maakt graag ruimte en 
maakt het succes
mogelijk.

 Lidewei Derksen, Ruben 
Hijl en Marije Potman. 

   Foto: Roel Dijkstra 

WINNAAR CATEGORIE PERSONAL CARE HAARVERZORGING

 De genoemde trends komen in veel meer 
productcategorieën voor, stelt Derksen, maar 
binnen haarverzorging zijn er weinig pro-
ducten die in die behoefte voorzien. ‘Je ziet 
het wel al bij enkele salonmerken, die door 
de kapsalons worden gebruikt, maar voor de 
mass-market werd nog niet in deze behoefte 
voorzien. Wij hebben het nu op de Andrélon-
manier toegankelijk gemaakt voor een veel 
grotere doelgroep.’ 

Echt Nederlands
 ‘In de communicatie onderscheidt Andrélon 
zich door echt een Nederlands merk te 
zijn, dicht bij de consument, met personen 
waarmee je je makkelijker kunt identi� ceren. 
Daarbij spreken we begrijpelijke taal, zowel 

in communicatie als op onze producten. Ook 
in deze campagne is opnieuw gefocust op de 
behoeften en de problemen van de ‘gewone’, 
herkenbare Nederlander. De campagne is 
ook 360 graden ingezet, met print, televisie, 
online en Facebook. Maar vooral de winkel-
vloer draagt natuurlijk sterk bij aan het groot 
maken van deze innovatie. De retail heeft ons 
dan ook met open armen ontvangen, door 
meteen veel ruimte te maken voor de hele 
range, en door ruimte te bieden aan instore-
materialen en displays.’ 

 De komende tijd blijft Andrélon de range 
in een campagne ondersteunen. Nieuwe 
varianten zullen niet worden toegevoegd, 
maar Natuurlijk Puur gaat mee in de totale 
ondersteuning van Andrélon.  
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